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U C H W A Ł A   Nr XVI/91/2016 

 

Rady  Gminy Pacyna  z dnia 30 grudnia 2016 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2016 roku poz. 446 ze zm.) art. 211, art. 212,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy 

Pacyna uchwala, co następuje: 

  

 

§ 1 

 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2016 rok Nr IX/61/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 

30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40.921,51 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.899,69 zł.  

 Plan dochodów budżetu  Gminy ogółem wynosi 12.122.212,77 zł. 

 

1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 38.700,61 zł oraz zmniejsza o kwotę                   

6.480,00 zł.  

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 11.910.867,36 zł. 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.220,90 zł oraz zmniejsza o kwotę                   

10.419,69 zł. 

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 211.345,41 zł. 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 45.557,31 zł oraz zmniejsza o kwotę     

21.535,49 zł.  

Plan wydatków budżetu  Gminy ogółem wynosi 12.348.097,73 zł. 
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1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.557,31 zł, oraz zmniejsza o kwotę                 

11.115,80 zł. 

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 11.551.489,59 zł 

2)  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.419,69 zł. 

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 796.608,14 zł. 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok. 

 

3) Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami  

o kwotę 14.790,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.822.104,48 zgodnie z załącznikiem nr 3  do 

niniejszej uchwały, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami. 

 

4) Zmiana wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych 

i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według załącznika nr 4 do niniejszej 

uchwały powodują zmianę załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2016r. 

 

5) Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r., co 

zmienia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2016r., według załącznika nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


